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GİRİŞ 
 

Stratejik önemi nedeniyle tarım, her ülkede kendi ekonomik yapısına özgü tarım politikaları ile 
desteklenen bir sektördür. Tarım sektöründe uygulanmakta olan politikalarda temel hedef, örgütlü, 
rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulmasıdır. Türkiye’de bugüne kadar 
uygulanan tarım politikaları ile üretimin arttırılması amaçlanırken, ülkemizde bu sektör istenilen seviyede 
bir ekonomik kapasiteyi yakalayamamıştır. Bunun, işletmelerin dağınık ve küçük oluşu, etkin olmayan 
örgütlenme yapısı, eksik teknoloji ve mekanizasyon kullanımı, uygun olmayan hammadde, piyasa 
sinyallerini dikkate almayan üretim politikaları ve    bütün bunlara bağlı olarak da arzu edilen düzeyde 
işleyen bir piyasa yapısının olmaması gibi birçok nedenleri bulunmaktadır. 

Bu bağlamda ülkemizdeki mevcut pazar mekanizmalarının geliştirilmesi ve dünya piyasalarına 
entegrasyonu sürecinde tarımsal pazarlamada önemli fonksiyonlara sahip kurum ve kuruluşların idari ve 
teknik alt yapılarının gözden geçirilmesi, tamamlayıcı unsurların sisteme monte edilmesi büyük önem 
taşımaktadır.  

Bu çerçevede, tarım ürünlerin  pazarlamasın da etkin bir organizasyon olabilecek ticaret borsaları; 
tarım ürünlerinin serbest piyasa koşullarında alınıp satıldığı, yasalarla organize edilmiş, tüccarların üye 
olduğu, ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamlarında önemli role sahip kurumlardır. 

“Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek” temel bir görev olup,  

- Alıcı ile satıcıyı karşı karşıya getirerek fiyatların serbest rekabet ortamında oluşmasını sağlamak,  

- Sağlanan uygun ortamda oluşan gerçekçi fiyatların tescil edilerek ilanı ile; 

Fiyat hareketlerinde istikrarın sağlanması, alım satımın güvenilir fiyatlar üzerinden yapılması, arz – talep, 
kalite – fiyat unsurları arasında dengenin kurulması amacını esas alıyor olsa da; 

Alıcı ve satıcıya uygun ortamın sağlanamaması, borsaların idari ve teknik düzeylerinin düşüklüğü, alt yapı 
yatırımları eksikliği, üretici kesimin geleneksel yapısı ve değişimlere hızla ayak uyduramaması, üretici prim 
sisteminde kalitenin değil kantite’nin ön planda oluşu gibi birçok içsel ve dışsal sorunun varlığı sonucunda, 
Ticaret borsaları asli görevini tam anlamıyla yerine getiremez olmuş ve sadece dışarıda gerçekleşen alış 
verişlerin, tüccar / müstahsil beyanları ile tescil edildiği “tescil büroları” haline gelmiştir. 
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Tarımsal ürünlerin destekleme, pazarlama ve fiyatlandırma politikalarının sık tartışıldığı günümüzde 
tarımsal ürünlerin pazarlanması ile ilgili kurumlar olan ticaret borsalarının geliştirilmesi, yeni bir yapıya 
kavuşturulması son derece önem kazanmaktadır. Ticaret borsalarının çağdaş bir yapıya kavuşturulması, 
diğer piyasaların gelişmesine de hizmet etmesi ve ulusal ekonominin genel anlamda dış piyasalara uyumu 
bakımından önemli yararlar sağlayacaktır. 

Sosyal medyanın, sanal alışverişlerin ticari hayata yön verdiği bir ortamda, kontrol mekanizmalarının 
yetersiz kaldığı, alış verişlerde çokça itilaf çıktığı ve hatta tüketicilerin güven bunalımı yaşayıp, kalitesinden 
ödün vermeyen tacirlerin ise bu amansız rekabet ortamında kendilerini doğru ifade edecekleri bir mecra 
bulamayışları, ticaretin ve özellikle gıda ticaretinin aktörlerinin kendilerine öngörüsel bir yaklaşımla daha 
doğru bir konum bulmalarını mecbur kılmıştır.  

Bu bakımdan, var olan borsaların geçmişleri , borsaların geleceğe yönelik yatırım ve projeleri,  göz önüne 
alındığında 2003 yılında kurulan Muğla Ticaret Borsası; bu sanal sistem içerisinde hem üreticilerin, hem 
tacirlerin hem de tüketicilerin sorunlarını giderecek bir vizyonla, yeni gelişen şartlara uygun, teknolojik 
imkanların dahil edildiği, üretimden tutun, tüketime kadar olan her alanda faaliyet gösterebilen, 
kendinden beklendiği üzere tarımsal piyasaların baş aktörü olan çağdaş bir borsacılık misyonu 
edinmiştir. 

Muğla Ticaret Borsası, çağdaş borsacılık misyonu gereği,  ürünün ulaşabilirlik  imkanı kadar güven, kalite 
unsurlarını da paralel bir şekilde geliştirerek, üye tacirlerin ürünlerini güvenilir ve denetlenebilir 
ortamda ulusal pazara taşımayı ve bu şekilde il ekonomisine, örnek olabilecek yeni bir borsacılık anlayışı 
ile de ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. 

Muğla Ticaret Borsası, yukarıda belirtilen amacı doğrultusunda öncelikli olarak, diğer kurum ve 
kuruluşların da desteği ile, üyelerine e- ticaret koşulları içerisinde denetlenebilir bir alışveriş    platformu  
sağlanmasını hedef almıştır. 

Ulusal pazarda yer bulabilecek tacirler ile markalaşmaya, platform üzerinden sağladığı denetim 
mekanizması ile de tüketiciyi korumaya yönelik bu adım için planlama, işleyiş ve sürdürülebilirlik için  ISO 
9001 : 2015   standartları esas alınmıştır. 
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1. DURUM ANALİZİ 

 
1.1 DIŞ ANALİZ 

 
1.1.1 Muğla Kentinin Yapısı 

 
Tarihçesi : Muğla ili, Antikçağ’da Karia olarak bilinen bölgenin sınırları içinde kalmaktadır. Kentin adı, 1889 
Aydın Vilayet Salnamesi’nde “Mobella” olarak geçmektedir. 

Yerleşim tarihi M.Ö. 3000’lerdeki Doğu Yunanistan ile Batı Anadolu kıyıları arasındaki karşılıklı göç 
hareketleriyle başlamaktadır. Bölgedeki ikinci büyük göç olayı M.Ö. 12. yüzyıl başlarındadır. Muğla 
bölgesine hâkim olan Karialılardan sonra M.Ö. 1200’lerde gelen kolonistlerin egemenliği görülür. Daha 
sonra Pers, Makedonya egemenliğine giren bölge Büyük İskender’in ölümüyle sırasıyla Seleukosların, 
Rodos Krallığı’nın, Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliğine girmiştir. 

1261 yılından sonra Menteşe Beyliğiyle Türklerin eline geçen Muğla, Yıldırım Bayezid zamanında 
Osmanlıların egemenliğine geçmiş ve sancak yapılarak, Anadolu Eyaleti’ne bağlanmıştır. 
 
Coğrafi konumu: 27° 13′ ve 29° 46’doğu boylamları ile 36° 17′ ve 37° 33 kuzey enlemleri arasında yer alır. 
 
Yüzölçümü: 13 338 km². Toprakları:  %77 dağlar,  %12,3 platolar, %10,7 ovalar.Muğla topraklarının büyük 
kısmı Ege Bölgesi’nde,  küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nde olan, her iki denize de kıyısı olan bir Güney Ege 
ilimizdir. Türkiye'nin güneybatı ucunda yer alan Muğla; kuzeyinde Aydın, kuzeydoğusunda Denizli ve 
Burdur, doğusunda Antalya ile komşu; güneyinde Akdeniz ve batısında ise Ege Denizi ile çevrilidir. Toplam 
uzunluğu 1.500 km’ye yaklaşan deniz kıyıları ile Muğla, Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip ilidir.  
 
İlçeleri: Bodrum, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ula, Yatağan, Kavaklıdere, Seydikemer 
 
İklimi:  Muğla ili Akdeniz iklimi etkisindedir. 800 m. yüksekliğe kadar olan alanlarda “Asıl Akdeniz İklimi” 
ve daha yüksek alanlarda “Akdeniz Dağ İklimi” hissedilir. Maksimum-minimum sıcaklık değerleri, nemlilik, 
yağış miktarı ve hakim rüzgar yönleri yerel coğrafi koşullara göre değişmektedir. Metrekareye 1.000 
mm’den fazla yağış alan Muğla, orman oranı bakımından Türkiye'nin en zengin olan illerinden bir tanesidir. 
Ancak, yağışların büyük çoğunluğu kış mevsiminde düşer ve yaz kuraklığı belirgindir.  
 
Bitki örtüsü: İlin büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sedir, ardıç ve meşe 
önemli ağaçlarıdır. Ormanlarında sık sık sandal, piren, akçakesme, defne gibi küçük ağaçlara da rastlanır. 
İlin zengin ormanları bölge insanlarının geçimlerine önemli ölçüde katkı sağlar. Kekik, defne, çam fıstığı 
başlıca ihracat ürünlerindendir. 
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Nüfus :  Yüzölçümü 12.974 km2 olan Muğla ilinde kilometrekareye 71 insan düşmektedir. Muğla nüfus 
yoğunluğu 71/km2'dir. 

Muğla nüfusu 2016 yılına göre 923.773'dir. Bu nüfus, 470.404 erkek ve 453.369 kadından 
oluşmaktadır.Yüzde olarak ise: %50,92 erkek, %49,08 kadındır. 

1.1.2 Tarımsal  Hususlar 

Dünya Çambalı Üretiminin Başkenti olan İlimiz, Ülkemiz tarımsal üretim potansiyeli bakımından;  

Deniz Kültür Balıkçılığı, Çam Balı, Balmumu ve Taze Börülce Üretiminde Birinci; Bal, Nar ve 
Barbunya Üretimiyle İkinci; Badem, Turunç, Yulaf, Susam, Sakız Kabak, Sofralık Domates ve Kuru Börülce, 
Yağlık Zeytin, Avokado da Üçüncü sıradadır. Keçiboynuzu, Limon, Marul, Yeni Dünya Pazı, Roka, Mandalina 
ve Portakal üretiminde Ülke sıralamasında ilk beşin içinde yer almaktayız.  

Bu ürünlerin üretimi  ve kalite değerlerinin artırılması yönündeki çalışmalarımız gerek ülkemiz iç 
tüketiminin yanı sıra ihracat şanslarının yüksek olması ve ihracatlarının her yıl artıyor olması nedeni ile 
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.  

1.1.3 Ekonomik Hususlar  
 

Muğla; 12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun’la büyükşehir statüsüne dahil olmuş ve idari açıdan 
yeniden yapılanarak, Menteşe merkez ilçe olmak üzere toplam 13 ilçeden oluşmuştur. Muğla ilinin ilçeleri: 
Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, 
Seydikemer,Ula ve Yatağan. 
       Muğla ekonomisinin ana eksenleri özellikle turizm ve tarımdır. Enerji ve madencilik tesisleri dışında 
sanayiye dönük büyük girişimler bulunmamaktadır 
        Bodrum,Marmaris ve Fethiye gibi Dünya’ca ünlü destinasyonları;Artık birer uluslar arası marka haline 
gelmiş Datça, Köyceğiz, Milas, Seydikemer gibi ilçeleri; 
        Dalyan, Ölüdeniz, Kayaköy, Akyaka, Saklıkent, Kelebekler Vadisi, Sedir Adası gibi seçkin turizm 
alternatifleri;  
        1.500 km’ye yakın kıyı bandı ve çoğu mavi bayraklı yüzlerce plajı ile tam bir turizm cenneti olan 
Muğla’da turizm sektörü, 400’ü Turizm İşletme Belgeli olmak üzere   3.600’ün üstünde konaklama tesisi 
ve toplam 260.000 üzerinde yatak kapasitesi  ve yıllık ortalama 3,5 milyona yakın yabancı turist girdisi ile 
on binlerce kişiye istihdam olanağı yanı sıra, doğrudan ve dolaylı alışveriş içinde olduğu diğer sektörlere 
ticaret hacmi yaratmakta ve önemli miktarda döviz geliri sağlamaktadır. 
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     Muğla ili tarımsal ürünlerinin çeşitliliği ile dikkati çeker. Dünya’da arıcılığın en önemli 
merkezlerindendir. Özellikle Marmaris ilçesi çam balı ile ünlü olup “Dünya Çam Balı Üretiminin Başkenti” 
olarak anılmaktadır. Ülkemizde üretilen çam balının % 90'ı ilimizden sağlanmaktadır. Deniz Kültür 
Balıkçılığı üretiminde Türkiye'de birinci sırada olan ilimizde, zeytincilik de gelişmiş olup, yağlık zeytin 
alanında Türkiye’de ikinci sıradadır.Ortaca, Fethiye, Dalaman ve Dalyan ilçelerinde ise yaygın bir şekilde 
narenciye tarımı (portakal, limon, mandalina, greyfurt) yapılmaktadır. Yatağan’da Yatağan Termik Santrali, 
Yeniköy’de Yeniköy Termik Santrali ve Kemerköy’de Kemerköy Termik Santrali vardır. İlin maden yatakları 
zengindir. Bu sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk kalemde sayılabilir. Ayrıca 
önemli bir mermer yataklarına sahiptir. 
                                  

Adı nereden gelmiştir: Muğla’nın eski adının Alinda olduğu sanılmaktadır. Muğla adının Selçuklu 
komutanlarından Muğlu Bey’in isminden  geldiği ileri sürülmektedir. Kentin tepe üstündeki kaleyi Muğlu 
Bey fethettiği için şehre bu ad verilmiş, bu isim daha sonraları Muğla şekline dönüşmüştür. 
Tarihi ve Doğal güzellikleri:  Bodrum, Datça,  Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ula, Asun içmesi, Milas, Ulu 
cami, Kurşunlu cami, Şeyh cami, Bodrum kalesi, Knidos, Letoon, Kaunos, Barglyia, Beçin, Lagina ve daha 
bir çok tarihi yapılar doğal güzellikler Muğla ilimizde mevcuttur. 
1.1.4 Sosyal Hususlar  

PARAMETRE KAYNAK MUĞLA TÜRKİYE 
SOSYO - EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sege 

2017 ) 
8. -- 

KİŞİ BAŞINA GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER (TÜİK, 2011) 14.534.- TL 15.500.- TL 
İLK 1000’DE YER ALAN FİRMA SAYISI (Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2021) 4 -- 
YABANCI SERMAYELİ SANAYİCİ SAYISI  (TOBB, 2016) 7 1.247 
TOPLAM İHRACAT  (Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2021) 554.740.192,04 $ 123.317.394.250,

29 $ 
OKUL ÖNCESİ (5 YAŞ) NET OKULLAŞMA ORANI  (MEB, 2019-2020) % 48 % 41.78 
ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANI  (MEB, 2020-2021) % 91.4 %87.95 
DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI  (MEB, 2021-2022) 21.51 25.55 
100 BİN KİŞİ BAŞ. DÜŞEN TOP. HASTANE YTK. 
SAY. 

(TÜİK, 2020) 220 281 

ORMAN ALANININ YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI  (OGM 2020) %68 %29.4 
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ 
ALANLARININ YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI  

(Çevre ve Şehir.Bak. 2020) %31.21 %3.31 

TABİAT PARKI SAYISI   (Tarım ve Orman Bakanlığı 2022) 9 262 
KONAKLAMA TESİSLERİNDE GECELEME SAYISI   95.3 Milyon -  
TURİZM İŞLETME BELGELİ YATAK SAYISI   (Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020) 111.217 1 020 985 
MARİNA SAYISI/ TOPLAM KAPASİTE   30/6904  
İŞSİZLİK ORANI (%)(2021) 10.2 12 
İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI  (%) (2021) 53.1 51.4 
NÜFUS YOĞUNLUĞU(NÜFUS/KM2)  (2022) 79 110 
ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ (2021) 2,74 3,23 
YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE MEZUNU ORANI (%)(2020) 21,97 19,47 
KİŞİ BAŞINA ELEKTRİK TÜKETİMİ (Kwh)(2020) 3.197 2. 776 
BİN KİŞİ BAŞINA OTOMOBİL SAYISI (2021) 223 157 
NÜFUS BAŞINA ORTALAMA MEVDUAT (TL)(2021) 64,397 58.112 
NÜFUS BAŞINA ORTALAMA KREDİ  (TL)(2021) 39,729 51,919 
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Muğla merkez  ilçe geçim kaynağının büyük bölümü tarım, hayvancılık ve orman işçiliğine 
dayanmaktadır. Özellikle genç nüfus,  yaz aylarında turizme bağlı olarak Marmaris, Bodrum ve Fethiye 
ilçelerine çalışma amacıyla gitmektedir. 

 
        İlçemiz halkı gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar. Halk doğum, ölüm, düğün ve dini bayramlarda başta 
aile fertleri ve akrabalar olmak üzere komşu ziyaretlerine önem verirler. Yapılan etkinliklere halkın katılımı 
yoğundur. Her yıl düzenli olarak boğa güreşleri, kavun festivali, zurna festivali ve mermercilik festivalleri 
yapılmaktadır.        
 

Ege ve Akdeniz'in kesiştiği bir noktada bulunan Muğla, doğal güzellikleriyle ve ticaret ağıyla çekim 
merkezi haline gelmiştir. Bünyesinde birçok uygarlık kurulmuş yıkılmış olup, medeniyetlerin yaşam 
tarzlarını yansıtan el sanatları, mimari vb özellikleriyle şehri tarihi ve kültürel varlıkların mirasçısı 
yapmıştır.  
 

Merkez İlçede ana ulaşım karayoluyla ve bağlantılı ana yollar vasıtasıyla sağlanmakta olup, 
denizyolu, demiryolu bağlantısı ile havalimanı olmayıp, genelde ana yollar ile şehir içi mahalle yolları 
asfalttır. 

  
        İlçemizde içme suyu sıkıntısı yaşanmamaktadır. Atıksu arıtma tesisi ve ilçe merkezinin kuzey kısmı 
hariç kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Ana yollar asfalt olup, bütün mahallerde elektrik ve telefon 
hizmetleri bulunmaktadır. 

  
Muğla merkez İlçe, Ankara’ya 620 km, İstanbul’a 783 km, İzmir’e 225 km, Antalya’ya 311 km, 

Aydın’a 99 km, Denizli'ye 145 km uzaklıktadır. 

 
1.1.5 Siyasi Hususlar 
 
Tüm demokratik ülkelerde toplumsal sistem, siyasal, ekonomik, sosyo - kültürel ve bürokratik sistemlerden 

oluşan bir üst sistemdir. Her sistemin birbiriyle bir ilişkisi söz konusu olduğu gibi, her sistem birbirlerini etkileme 
gücüne de sahiptirler. Ancak iki sistem vardır ki bunların birbirleri ile iç içe geçtiği öne sürülmektedir: Bürokrasi ve 
siyaset. Başka bir ifadeyle, üst sistem içerisinde güç, otorite ve iktidar ilişkisine bağlı olarak oluşan siyasal sistem ile 
bürokrasi arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Kamu yönetimi de bu iki sistemin oluşturduğu sistemden oluşan 
bir üst sistemdir. Bürokrasi ve siyasetin birbirleriyle ilişkisi etkinlik sağlama çabası içinde, ancak birbirini dışlayan 
değil, tamlayan biçimde ortaya çıkmaktadır. Günümüz toplum yapısında bürokrasi ile siyaset arasında kesin bir çizgi 
çizmenin imkanı yoktur. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde iki sistemin birbirine daha yakın olduğu 
gözlenmektedir. Türkiye’de bazen siyaset bürokrasiyi bazen de bürokrasi siyaseti etkilemektedir. Başka bir ifadeyle, 
bürokrasi siyasallaşmakta siyaset de bürokratikleşmektedir. Ancak 1970’lerden sonra bürokratlar güçlerini siyasilere 
karşı kaybetmeye ve politikacılara daha yakın olmaya başlamışlardır. Özellikle kamu yönetiminde yukarı kademelere 
doğru çıkıldıkça siyasetle bürokrasi arasında kesin bir ayrım yapmak zorlaşmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da 
ülkemizde sık sık yetki kargaşası yaşanmakta ve kamu hizmetlerinin kalitesi düşebilmektedir. 
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1.1.6 Yasa ve Yönetmelikler 
 

Borsamız 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunu ve ilgili 
yönetmeliklere bağlı çalışmalarını yürütmektedir. Bunun yanında Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu, SGK 
kanunu, vs. ilgili kanunlar takip edilip gerekli iş ve işlemlerde gereği yapılmaktadır. 
 
 
1.1.7 Teknolojik Hususlar 
 

Günümüz  koşullarında, teknoloji geliştirme çalışmaları kurumlar açısından kaçınılmaz olmuştur. 
Teknoloji geliştirme faaliyetleri oldukça kapsamlı faaliyetler dizisinden oluşmaktadır. Bunlar arasında 
teknolojinin transfer edilmesi, kullanılması ve üretilmesi bulunmaktadır. Teknoloji ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, Teknolojik planlama yapılması, Teknolojik planın kurum stratejisi ile bütünleştirilmesidir. 

 
Teknoloji yönetimi çalışmaları içinde önemli bir yere sahip olan Ar Ge faaliyetleri ön plana 

çıkmaktadır. Ar Ge çalışmaları, oldukça kapsamlı ve maliyetli olmasının yanı sıra, getirisinin uzun vadede 
olması nedeniyle, işletmeler açısından riskler içermektedir. 
 
1.1.8  İklim Hususlar 
 

Muğla ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Kıyıdan içeriye 
gidildikçe kara ikliminin tesiri görülür ve ısı düşer. Kıyılarda kar yağışı görülmez. İç kısımlarda ise senede 1-
2 gün kar görülebilir. Sıcaklık +43,7°C ile -12,6°C arasında seyreder. Yağış miktarı 1180 mm ile 775 mm 
arasında bölgelere göre değişir. Atmosferde biriken sera gazları, büyük ölçüde insan kaynaklı faaliyetlerden 
dolayı, sanayi devriminin başladığı 18. Yüzyıldan itibaren artış göstermeye başlamıştır. Bilim adamları tarafından 
güvenli sınır olarak belirlenen ve yaklaşık 2°C sıcaklık değişimine karşılık gelen 350 ppm seviyesi aşılmış olup, artış 
eğiliminin hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik büyüme ve fosil yakıt tüketimi gibi sebeplerden dolayı devam 
etmesi beklenmektedir. 2014 yılında Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) bünyesindeki Mauna 
Loa gözlem evinde yapılan ölçümlerde karbondioksit (CO2) konsantrasyonu ilk kez, 400ppm sınırını aşmıştır. 2014 
yılı aynı zamanda dünyada en sıcak yıl olarak kayda geçmiş ve 1880 yılına kıyasla, dünya yüzeyinde gerçekleşen 
sıcaklık artışı 0,8°C’ye ulaşmıştır. İklim değişikliğinin etkilerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 
nüfus artışı, büyüme ve enerji tüketim tahminlerine göre farklı senaryolar geliştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan 
çalışmalara göre iyimser senaryo 2100 yılına kadar ortalama sıcaklıklarda 1,0 ila 5,0°C sıcaklık artışı gerçekleşecektir. 
Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen bölgelerden olan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. 
Yapılan tahminlerde, sıcaklık artışı ile birlikte beklenmedik hava olaylarında artış, yağış rejimlerinin değişmesi, sıcak 
hava dalgaları, kuraklık ve buna bağlı olarak tarımsal üretim ve biyoçeşitlilik kayıpları, orman yangınlarında artış, yer 
altı ve yer üstü su kaynaklarında azalma gibi sonuçlar oluşacağı öngörülmektedir. Nüfus artışı ile birlikte, doğal 
kaynaklarda azalma sonucunda, Türkiye’nin su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna geleceği ve Orta Anadolu, Akdeniz, 
Ege ve Marmara bölgelerinin en fazla etkileneceği tahmin edilmektedir. Muğla’nın içinde bulunduğu kıyı Ege bölgesi 
için yapılan çalışmalarda, ilk yıllarda sıcaklık artışı daha sınırlı öngörülmekte, ilerleyen dönemlerde (2040 sonrası) 
sıcaklık artışını daha yüksek olacağı, diğer taraftan kış yağışlarının artacağı beklenmektedir. Turizm sektörünün, il 
ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu Muğla için, söz konusu değişiklikler gelir kaybı, giderlerin (soğutma ve enerji 
tüketimi) artması, tercih edilebilirliğin azalması gibi sorunların yanı sıra, artan ve düzensizleşen yağışlar ve hava 
olayları sonucunda sel ve taşkın gibi afetlere de yol açabileceği tahmin edilmektedir. 
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1.2 İÇ ANALİZ  

 
                 1.2.1  Muğla Ticaret Borsası Tarihsel Gelişimi 
 

Makam için değil hizmet için varız diyen, ilimiz tüccarlarından Sezayi İzmir, Hayati 
Nizamoğlu, Hasan Gökmen, Erkan İlhan, Yusuf Alper ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde  Borsa 
Komiseri olarak çalışan, Hüseyin Akar ile  borsanın kuruluş çalışmalarına başladılar. İlk kuruluş 
dilekçesini 29/01/2003 tarihinde Valiliğe, 29/05/2003 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
verdiler. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18/07/2003 tarih ve 5012 sayılı oluru üzerine ilk meclis 
seçimleri 18/09/2003 tarihinde, yönetim kurulu seçimleri ise 27/09/2003 tarihinde yapıldı. 
Kiraladığı bir apartman dairesinde faaliyete başlayan borsamız, 2005 yılında aynı apartmanda daire 
satın almış, daha sonra hizmet binası yapmak için Menteşe bölgesinde de bir arsa satın almıştır. 
Arsaya 2017 yılında 2.500 metrekare kapalı alanı olan hizmet binası yapılmış ve  6 personelle bu 
binada faaliyetine devam etmektedir. Muğla Ticaret Borsası   olarak üyemize  yüksek hizmet kalitesi  
ve çözüm odaklı hizmet  vermek  İlkesiyle, Kaliteli, bilinçli ve bol üretim,  geniş Pazar payı ve iyi fiyat 
 oluşturmayı hedeflemiştir. 
  

 
İLK MECLİS ÜYELERİMİZ 
Hasan Gökmen, Sezayi İzmir, Yusuf Alper,  Hayati Nizamoğlu, Doğan Rados, M. Emin Benzer, 
Erkan İlhan, Kamuran Yılmaz, Mustafa Bektaş, Ahmet Özdemir, Nuri Temiz,  Ali Rıza Uyar, Durmuş 
Emecikli ve Mustafa Mazı 
  
İLK MECLİS BAŞKANI 
Hasan Gökmen 
  
İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 
Hayati Nizamoğlu, Sezayi İzmir,  Yusuf Alper, Erkan İlhan ve Mustafa Bektaş 
  
İLK YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ 
Hayati Nizamoğlu 
 
  İLK PERSONELİMİZ 
- Hüseyin Akar           (Genel Sekreter) 
- Bilgi İzmir                 (Tescil Personeli) 
- Edaya Eryılmaz       (Muhasebe Personeli) 
 
  
İLK ÜYEMİZ 
01/10/2003 tarihinde tescil işlemlerine başlayan borsamızın ilk üyesi Em-Bi Gıda Tic. Ltd. Şti. dir. 
  
İLK İŞLEM YAPTIRAN FİRMA 
Doğa Hayvancılık Gıda Turizm Ticaret Ltd. Şti. dir. 
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                 1.2.2  Yasal Yükümlülükler 

 
 

a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. 
b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde 

tespit ve ilan etmek. 
c) Alıcı ve Satıcının , teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, 

muamelelerini  tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinden etkili şartları ve ihtilaf 
doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe  
girecek genel  düzenlemeler yapmak .  

d) Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, 
elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek 

e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.  
f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek laboratuvar  ve teknik 

bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. 
g) Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve ilan etmek 
h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve 

başvurularda  bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu 
takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak  

i) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek  anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki 
uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek 

j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii 
halinde bu işleri yürütmek. 

k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri  
yapmak.  

l) Yurt İçi fuarlar konusunda yapılacak olan müracaatları değerlendirip  Birliğe 
Teklifte bulunmak . 

m) Sair Mevzuatın verdiği görevlerle, İlgili kanunlar çerçevesinde  Birlik ve Bakanlıkça 
verilecek görevleri yapmak. 
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                 1.2.3  Faaliyet Alanlarımız – Hizmet Anlayışımız  
5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanununa göre borsanın çalışma alanı, bulunduğu il 

sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar 
geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir 
denmektedir.  

Muğla  Ticaret Borsasının çalışma alanı Muğla merkez  ve  tüm ilçelerini kapsamaktadır. 
Muğla Ticaret  Borsası  olarak oldukça geniş bir kotasyon listemiz bulunmaktadır.  
 

MUĞLA TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ 
   ZİRAİ ÜRÜNLER                                      Susam Yağı Fındık Kabuklu  Yün DENİZ,  SU ÜRÜN. 
Buğday Pirina Yağı Fındık İçi Yapağı Tiftik Balık 
Arpa  Soya Yağı Ceviz Kabuklu  Keçi Kılı Deniz Kabukları 
Yulaf  Palm Yağı Ceviz içi KASAP. C. HAYVN. (deniz salyangozu 
Çavdar Kolza Yağı Yer Fıstığı kabuklu  B.  HAYVANLAR Midye, Karides, 
Bağala Keten Bezi Yağı Yer Fıstığı İçi Dana İstiridye) 
Çalkantı  PEYNİRLER Badem İçi ve 

Kabuklu 
İnek   

Mısır  Kaşar Peynir KURU MEYVELER Öküz  
Pirinç Tulum Peynir Keçi Boynuzu  Boğa  
Buğday Unu Torba Peynir Kayısı Kurusu  Malak  
Buğday Kepeği Teneke Peynir Zerdali Kurusu  Manda  
Razmol ZEYTİN Elma Kurusu  K. HAYVANLAR  
Bulgur  Yemeklik Zeytin Erik Kurusu  Koyun  
Kuru Fasülye Yağlık Zeytin Vişne Kurusu  Kuzu  
Kuru Nohut Yumurta Armut Kurusu Oğlak  
Kuru Börülce Canlı Tavuk ve Piliç Ç.siz Kuru Üzüm Keçi  
Mercimek Damızlık Civciv Razakı K. Üzüm. YAŞ, 

KURUDERİLER 
 

Burçak Tavuk ve Piliç Eti Siyah K. Üzüm B.BAŞ HAYV. DERİ  
Fiğ  Beylerce K.Üzüm Dana   
K. Bakla ETLER Kuru İncir İnek  
Soya Deve Eti ORMAN ÜRÜNLERİ Öküz  
Anason Manda Eti Palamut Boğa  
Susam Malak Eti Palamut Hülasası Malak  
Kimyon Boğa Eti  PalamutÖğütülmüş Manda  
Pamuk Çekirdeği Öküz Eti Meyan Balı K. BAŞ HAYV. DERİ  
Ayçiçek Tohumu İnek Eti Bal  Koyun  
Keten Tohumu  Dana Eti Bal mumu Kuzu  
Kendir Tohumu  Koyun Eti Ihlamur, Kestane  Keçi  
Haşhaş Tohumu Keçi Eti PAMUK VE ÜRÜN. Oğlak  

YAĞLAR Kuzu Eti Mahlıç(pres)Pamuk BAĞIRSAKLAR   
Pirina Oğlak Eti Kaba Pamuk B.baş hayv. (HAM)  
Zeytinyağı KURU YEMİŞ Çiğit. Pamuk B. baş hayv.(İŞLN)  
Ayçiçekyağı Antep Fıstığı Linter K. baş hayv. (HAM)  
Pamuk Yağı Çam Fıstığı  Lif Dökümü K. Baş. Hayv. (İŞLN)  
Muğla Ticaret Borsası olarak bölgemizde bulunan fakat kotasyon listesine alınmamış olan ürünlerinde  tescili 

gerçekleştirilmekte, üyelerimiz için stopaj avantajı sağlanmaktadır.  Tescilleri gerçekleştirilen ürünlere ait günlük 
fiyat bilgileri Web sayfamızda yayınlanmaktadır. 
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1.2.4 Organizasyon Yapısı Ve Personel Profili 

 
 
 

     MECLİS 
HESAPLARI İNC. KOMİSYONU   DİSİPLİN KURULU 

 

                             YÖNETİM KURULU 

 

 

                                                                             GENEL SEKRETER  

    KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ      

                   

            

 
Personel Statü Durumu  

Kadrolu Personel Sayısı           :    1 
Sözleşmeli Personel Sayısı     :     7 
Toplam Personel Sayısı           :    8 
 
 
            Personel Eğitim Durumu 

ilkokul 1 
Ortaokul 0 
Lise 1 
Ön Lisans 0 
Lisans 4 
Yüksek Lisans  2 
Doktora 0 
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AKREDİTASYON SORUMLUSU 

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ 

MEVZUAT 
MÜŞAVİRİ 

MUHASEBE 
VE İDARİ İŞ. ŞEFİ 

TESCİL 
MEMURU 

MEMUR MEMUR ŞOFÖR HİZMETLİ 



                    

 
1.2.5 Kayıtlı Üye Profili 

 
 

 FAAL ASKIDA TOPLAM 
ANOMİM ŞİRKET   8 0 8 
LİMİTED ŞİRKET 51 3                  54 
ESNAF ODASINA KYT. 13 0 13 
ADİ KOLLEKTİF  1 0 1 
KOOPERATİF 15 0 15 
GERÇEK KİŞİ 39 4 43 
DİĞER İKTS. İŞLT.  1 0   1 

TOPLAM 128 7 135 
 

             Muğla Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı Odalar ve Borsalar kanununa 32. maddesine göre borsa 
kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar borsaya kayıt edilmektedirler.  Aynı 
maddenin dördüncü bendinde belirtildiği gibi içinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren 
adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan önceki son iki yılda, borsa maddeleri 
üzerinde alım satımı bulunmayan üyeler her yılın Ocak ayında tespit edilerek meclis kararıyla askıya 
alınmaktadır.  Bu meclis kararına istinaden askıya alınan üyeler takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, 
ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya müracaatla adres ve durumlarını bildirmemesi halinde, borsa yönetim 
kurulunun teklifi  ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinmektedir. 

              
1.2.6 Değerlendirme Faaliyetleri ve Üye Memnuniyet Ölçümleri 

 
Üyelerimizin her türlü şikayet ve önerileri  bazen anketlerle bazen de yüz yüze görüşmeler ile tespit 

edilmektedir. 
 
Tespit edilen şikayet ve öneriler üst yönetime sözlü olarak veya yönetimi gözden geçirme 

toplantılarında gündem maddesi olarak görüşülerek iletilmektedir. Yönetim kurulumuz ve başkanımız  
bizzat üyelerimiz ile her fırsatta yüz yüze görüşme yoluyla öneri ve şikayetleri  almaktadır. 

 
Bunun yanında yılda en az bir kez “Üye Memnuniyet Anketi” uygulanarak  ortaya çıkan şikayet 

istek, öneriler Kalite Yönetim temsilcisi tarafından takip edilir ve sonuçları üst yönetim ile paylaşılır,    
gerekli düzenleme ve iyileştirmeler yapılır. Yönetim kurulu yada meclis kurulu kararı gerektiren bir konu 
ise, konu en kısa sürede ilgili organ toplantısında görüşülerek çözüm üretilir. 
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Üyelerimizin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmak,  alım satımlarına dayanak oluşturmak, piyasa  
rekabet ortamında sağlıklı bir fiyat ile alım satım yapabilmeleri  için borsamızda yapılan tescillere istinaden 
borsamız WEB sayfasında yer alan günlük fiyatlarımız,  aynı zamanda aylık bültenlerimizde 
yayınlamaktadır.  

 
Yine toplu SMS ile üyelerimizi ilgilendiren her konuda meydana gelen  gelişme yada değişiklik 

anında cep telefonlarına  mesaj olarak gönderilmektedir. Üyelerimize ait iletişim bilgileri her altı ayda bir 
güncellenmekte ve değişiklik var ise sisteme anında kayıt edilmektedir. 
 

1.2.7 Fiziki ve Teknolojik Altyapı 
 

- Muğla Ticaret Borsası 2017 yılında mülkiyeti borsaya ait olan 2.500 metrekare kapalı alana sahip bir 
binasına taşınarak burada  üyelerine hizmet vermeye başlamıştır. 
 
- 1 adet   kurum adına kayıtlı aracı bulunmaktadır. 
 
- 5 adet masa üstü Bilgisayar,  3 adet  Diz üstü bilgisayar olmak üzere toplam 8  adet çalışır vaziyette 
bilgisayar ile hizmet vermektedir. 
 
- 4 adet siyah beyaz yazıcı olmakla birlikte bir tanesi aynı zamanda faks ve scanner özelliğine sahiptir. 
 
- 1 adet  Faks makinesi bulunmakta, aynı zamanda  fotokopi ve scanner gibi özelliklere  sahiptir. 
 
- 1 adet Telefon Santrali  
 
- 1 adet Güç kaynağı  
 
- 1 adet Fotoğraf Makinesi 
 
- 3  adet Projeksiyon Cihazı  
 
- 5 adet Projeksiyon Perdesi 
 
-  1 adet Toplantı Salonu  
 
-  1 adet Eğitim Salonu 
 
-   Hizmet binamızda  VRF merkezi Klima Sistemleri  kullanılmaktadır. 
 
-   Muğla Ticaret Borsası  toplu SMS sistemi, WhatsApp hattı  Kullanmaktadır. 
 
-   Muğla Ticaret Borsasına ait WEB sitemiz bulunmaktadır. 
 
-   Muğla Ticaret Borsası Facebook, İnstgram, Twitter   sosyal medya hesapları  kullanılmaktadır. 
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    1.2.8 Yönetimin Yapısı ve Bakış Açısı  

 
 Üst yönetimimiz, tanımlanan kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi, etkinliğinin ve 
sürekliliğinin sağlanması konusunda taahhütlerini ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek; 
 
 Yasal düzenleyiciler de dâhil olmak kaydıyla tüm üyelerinin isteklerinin karşılanmasının önemini 

çalışanlarına iletmek,  
 

 Kalite politikası oluşturmak, 
 
 Kalite hedefleri oluşturmak  

 
 Yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini yerine getirmek, 
 
 Gerekli kaynakları sağlamak sureti ile kalite yönetim sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve sürekli 

iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Üst yönetimi tarafından çalışmalara yön vermesi, tüm çalışanların 
KYS bakış açısı ile hizmet vermesi ve kurum kültürü sağlamak amacıyla MUĞLA TİCARET BORSASI 
Kalite Politikası oluşturulmuştur. 

 
1.2.9 Kuruluşun Mali  Yapısı  

 
Borsamız gelirleri tescil ve geç tescil ücret gelirleri, üye aidat gelirleri ve belge bedellerinden 

oluşmaktadır. 
 
5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 

hükmedildiği şekliyle MTB’nin tahmini bütçesini hazırlamak, kesin hesabı çıkarmak, hesap ve kayıt 
düzeninde şeffaflık ilkesi ile tekdüzeni sağlamak, bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlamak, mali 
tabloların muhasebe ilkelerine ve mevzuatlara uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak, tüm mali kayıtların 
uluslararası seviyede kabul görmüş standartlara uygun, zamanında ve doğru olarak hazırlanması ve 
raporlanmasına ilişkin ilke, usul ve esasları  düzenlemektir 

 
          Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan, varlıklarımız ve yükümlülüklerimiz üzerinde değişim 
meydana getiren mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, 
çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin ilkeleri ve yöntemleri, mevzuatlara uygun olarak 
belirlemektedir. 

        Meclis tarafından onaylanacak tahmini gelir ve gider bütçesi, 5174 sayılı kanuna dayanılarak 
hazırlanmış olan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerince hazırlanır. Bütçe uygulamasında takvim 
yılı esas alınır. 
               Muğla  Ticaret Borsasının elde ettiği gelirleri en uygun şekilde değerlendireceği yatırım 
enstrümanıyla bu enstrümanı sağlayacak bankanın seçilmesi. Muğla Ticaret Borsası bankalardaki vadesiz 
mevduat hesaplarında biriken nakitler, Yönetim kurulunun karar vereceği bir yatırım enstrümanıyla 
değerlendirilir. 
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1.2.10 POLİTİKALAR 
 
KALİTE POLİTİKASI 
 
*  Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutmak, 
 
* Muğla Ticaret Borsası faaliyetlerini bu kalite politikası çerçevesinde yürütmesini taahhüt eden,  
 
* Üye memnuniyetini esas alarak üyelerin zamanında ve kaliteli hizmet almasını sağlayan, 
 
* Temsil ettiği sektörlerin, sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştiren, raporlar hazırlayan, projeler 
üreten Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına teşvik eden, 
 
* Kurumsal gelişimde personel ve altyapı ihtiyaçlarını, gelişen teknolojiye uygun olarak sürekli iyileştiren, 
 
* Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda paydaşlarıyla etkili iletişim kuran ve küresel ihtiyaçların 
giderilmesine, projeler üreterek katkı sağlayan, çağdaş borsacılık anlayışı içerisinde hizmet veren kurum 
olmak. 
 
* Hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek ve Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet 
sağlayabilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamak, müşterilerimizin ve 
çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve etkinliğinin 
sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. 
 
 

MALİ YÖNETİM POLİTİKASI 

 Borsa bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde mali kaynaklarını; faiz ve fon ile değerlendirir. 

 Mali kaynaklarının yönetimi sağlıklı bilgiye dayalı kararlarla gerçekleştirir. Bunun için konusunda 

yetkin bir personel istihdam eder. 

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI 

 Borsa bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine önem verir. 

 Bölgemizde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; üyelerimiz, çalışanlarımız, 

kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine 

getirmeye özen gösteririz. 
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

 Borsa kurumsal performansını belirleyen en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunun 

bilincindedir. Bu amaçla doğru kişileri doğru işe yerleştirir.  

 Oryantasyon  uygulamasının kurum performansına sağladığı katkının farkındadır.  

 Kurmuş olduğu çalışan performans yönetim sistemi ile çalışanlarının performansını izler ve 

gerekli iyileştirmeleri yapar. 

 Çalışanları ile beraberce kariyer planlaması yaparak, ihtiyaç duyulan eğitimlerin alınmasına 

olanak sağlar.  

HABERLEŞME VE YAYINLAR POLİTİKASI 

 Borsa haberleşme aracı olarak basın başta olmak üzere web sayfası, elektronik posta, sms gibi 

tüm araçları etkin bir şekilde kullanmaktadır.  

 Borsa hizmetlerini üyelerine ve ilgili tüm taraflara sunmak için yazılı ve görsel basını en verimli 

şekilde kullanır. 

 Yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda basında yer alma şekli (yerel/ulusal basın 

toplantısı, basın bülteni, röportaj, programlara katılım, vb.) belirlenir. 

 Borsa üst yönetim düzeyinde basın ile olan ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütür. 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI 

 Borsa hizmetlerinin geliştirilmesinde üyenin ihtiyaç ve beklentilerini birinci planda tutar. 

 Üye ihtiyaç ve beklentilerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için gerekli mekanizmayı kurmuştur. 

 Üye bilgilerinin güncel tutulması amacıyla borsa kendine özgü bir yöntem geliştirmiştir. 

 Üye bilgilerinin güvenliğine üst düzeyde önem vermektedir. 

 

MÜŞTERİ/ÜYE  MEMNUNİYETİ POLİTİKASI 

MTB; müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kanunların vermiş olduğu yasal çerçevede, müşterilerinin 

öneri, şikayet, bilgi talebi ve memnuniyetlerini kolayca iletebileceği ve bu bildirimlerin hızlı, etkin, 

ciddiyet ve hakkaniyetle ele alınacağı ve değerlendirilip neticelendirileceği, sürekli iyileştirme 

gayretinde bulunularak geliştirmeye açık bir müşteri memnuniyeti sistemi taahhüt etmektedir. 
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2. PAYDAŞ ANALİZİ 
 
       2.1 PAYDAŞ ETKİ/ÖNEM MATRİSİ VE PAYDAŞ LİSTESİ 
 
 
PAYDAŞLAR:  Kurumumuz hizmetleri  ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da 
olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar  ile 
yararlanıcılar/ üye (müşteriler) olarak sınıflandırılabilir. 
 
İÇ PAYDAŞLAR: Borsa çalışanları, yöneticileri, üyeleri, borsanın bağlı olduğu üst kuruluşlar(TOBB, Gümrük 
Ticaret Bakanlığı) iç paydaşlara olarak sıralanabilir. 
 
 
DIŞ PAYDAŞLAR: Borsa Faaliyetleri ile ilgili olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, Vergi Dairesi, Tarım 
İl Müdürlüğü, Belediyeler, Valilik, Kaymakamlık, KOSGEB, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, GEKA, Muğla 
İli ve İlçe Odaları, İŞKUR, TSE, Muğla İli  Arıcılar Birliği, Ziraat Odaları, Serbest Muhasebeciler  ve Mali 
Müşavirler Odası, Bankalar,  vs.  
 
 
Müşteriler/Yararlanıcılar : Borsa üyesi olmayıp  da borsanın hizmetlerinden yararlananlar  dış paydaş 
olarak tanımlanmaktadır. Bunlar tam olarak dış paydaş olarak nitelendirilmeseler de  dolaylı olarak borsa 
hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Borsa hizmetleri neticesinde oluşan fiyatlara göre ürün fiyatı 
belirlenmekte ve ürünü kıymetlenmektedir. 
 
 
PAYDAŞ ETKİ/ÖNEM MATRİSİ 
 
 
ZAYIF- ÖNEMSİZ    :  İZLE       ( İZ) 
GÜÇLÜ- ÖNEMSİZ : BİLGİLENDİR      (B L) 
ZAYIF – ÖNEMLİ     : ÇIKARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALRINA DAHİL ET (ÇGÇD) 
GÜÇLÜ- ÖNEMLİ    : BİRLİKTE ÇALIŞ      (BÇ) 
 
 

KRİTERLER 
 

ZAYIF GÜÇLÜ 

ÖNEMSİZ 
 

İZLE BİLGİLENDİR 

ÖNEMLİ ÇIKARLARINI GÖZET, 
ÇALIŞMALARINA DAHİL ET 

BİRLİKTE ÇALIŞ 
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İÇ PAYDAŞ ETKİ/ÖNEM MATRİSİ 
 

PAYDAŞ ADI ETKİ ÖNEM SONUÇ 
ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMLİ ÖNEMSİZ 

ÇALIŞANLAR -------------------
- 

GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 

YÖNETİCİLER ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
ÜYELER ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
TOBB ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
GÜMRÜK TİCARET 
BAKANLIĞI 

------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 

 
 
 

DIŞ  PAYDAŞ ETKİ/ÖNEM MATRİSİ 
 

PAYDAŞ ADI ETKİ ÖNEM SONUÇ 
ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMLİ ÖNEMSİZ 

MUĞLA VERGİ DAİRESİ -------------------
- 

GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 

MUĞLA TARIM İL MÜDÜR. ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
MUĞLA VALİLİĞİ ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
MUĞLA BŞ. BELEDİYESİ ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
KOSGEB ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
GEKA ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ ---------------------

- 
BİRLİKTE ÇALIŞ 

MUĞLA S.K.ÜNİVERSİTESİ ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
MUĞLA ARICILAR BİRLİĞİ ------------------- GÜÇLÜ ÖNEMLİ --------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
MUĞLA İL VE İLÇE ODALARI ------------------- GÜÇLÜ ----------------

- 
ÖNEMSİZ BİLGİLENDİR 

İŞKUR ZAYIF -----------------
- 

----------------
- 

ÖNEMSİZ İZLE 

TİCARET SİCİL İL MÜDÜR. ZAYIF -----------------
- 

ÖNEMLİ -------------------- ÇIK. G, ÇALIŞ. 
DAHİL ET 

ZİRAAT ODALARI ZAYIF -----------------
-- 

----------------
-- 

ÖNEMSİZ İZLE 

SERBEST MUH. VE M.MÜŞ. 
ODASI 

ZAYIF ----------------- ÖNEMLİ ---------------------
- 

ÇIK. G, ÇALIŞ. 
DAHİL ET 

KAYMAKAMLIK ZAYIF -----------------
- 

---------------- ÖNEMSİZ İZLE 

MUĞLA ORMAN BÖLGE 
MÜD 

ZAYIF -----------------
- 

ÖNEMLİ --------------------- ÇIK. G, ÇALIŞ. 
DAHİL ET 

ZEYTİN DOSTU DERNEĞİ ------------------ GÜÇLÜ ÖNEMLİ ---------------------
- 

BİRLİKTE ÇALIŞ 

BANKALAR ------------------ GÜÇLÜ ÖNEMLİ -------------------- BİRLİKTE ÇALIŞ 
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İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI  

 
 
 

İLGİLİ TARAFLAR 

 
 

GEREKSİNİMLER 

İZLEME VE GÖZDEN 
GEÇİRME 

MEKANİZMASI 

 
 

SORUMLU  
YÖNETİCİLER  - Liderlik ve Taahhüt 

- Kalite Politikası oluşturmak 
- Kalite Hedefleri oluşturmak 
- Gerekli kaynakları Sağlamak 
- Yönetimi gözden geçirme 
faaliyetlerini yerine getirmek 

 
- Yönetimi Gözden 
Geçirme Toplantıları 

 
 
 
ÜST YÖNETİM  

ÜYELER - Hizmet  
- Şikayet, Öneri, Talep 
- Yasa ve Yönetmelikler 
- İletişim Kanalları  

- Üye memnuniyet 
Anket raporları 
- Personel 
Toplantıları 
- Yönetimi Gözden 
Geçirme Toplantıları  

 

 
 
ÜST YÖNETİM 
GENEL 
SEKRETERLİK  
PERSONEL 
 

YASAL VE 
DÜZENLEYİCİ 
KURULUŞLAR 

- Kanunda ve yönetmelikleri takip 
etmek ve uygulamak 

- Liderlik ve taahhüt 
maddesinde 
belirtilmiştir. 
 

 
ÜST YÖNETİM  
GENEL 
SEKRETERLİK  

ÇALIŞANLAR - Personel Eğitim Sistemi 
- Personel Performans Sistemi 
- Personel Memnuniyet Sistemi 

- Personel Eğitim 
Planı 
- Personel 
Memnuniyet Anketi 
- Personel 
Toplantıları 
- Yön. Göz. Geçirme 
Top. 

 
 
ÜST YÖNETİM  
GENEL SEKRETER 
İLGİLİ PERSONEL  

DIŞ TEDARİKÇİLER - Termin 
- Fiyat  
- Hizmet Kalitesi ve Yeterliliği 
- Uygun Ürün Temini 
- Raporlama 

- Tedarikçi 
değerlendirme 
Raporları  
- Yönetimi Gözden 
Geçirme Toplantısı 

 
 
İLGİLİ PERSONEL  
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2.2 SWOT ANALİZİ 
 
 
Strenghts / Weakness/Opporunities / Threats/ sözcüklerinin baş harflerinden türetilmiş bir kısaltma 
olan SWOT Güçlü Yanlar / Zayıf Yanlar / Fırsatlar / Tehditler şeklinde durumların analizine 
dayanmaktadır. 
 
 
Swot analizi kuruluşun mevcut durumunu tetkik etmek  ve anlamak, mevcut durumundan harekete 
geleceği planlamak  için önemli bir analiz şeklidir. Swot analizinde bir yandan dış dünyadaki gelişmelere  
bağlı olarak ortaya çıkan fırsat ve tehditlerin sonucu durumları değerlendirip kuruluşun zayıf ve güçlü 
yanlarını detaylı bir şekilde ortaya konulmasıdır.  
 
 
 
2.2.1 SWOT ANALİZ SONUÇLARI   
 
         Muğla ticaret Borsası olarak 2018- 2022 Stratejik  Planında ortaya konulmuş olan Misyon, Vizyon ve 
İlkelerimiz  ele alınmış, Muğla Ticaret Borsası’nın mevcut durumunun ve gelecekte olmak istediği yerin net olarak 
ifade edildiği  kanaatine varılmıştır.  Bu anlamda Misyon, Vizyon ve İlkelerin  doğrultusunda hizmet anlayışının 
benimsenerek anlayış içerisinde devam edilmesine karar verilmiştir. 
 

Stratejik plan kitapçığının giriş bölümünde vurgulandığı gibi Muğla Ticaret Borsası Misyon, Vizyon ve İlkeleri  
şu şekilde belirlenmiştir. 
 
 
2.2.2 MİSYONUMUZ 
 
Muğla Ticaret Borsası; Sanal sistem içerisinde hem üreticilerin, hem tacirlerin hem de tüketicilerin 
sorunlarını giderecek bir vizyonla, yeni gelişen şartlara uygun, teknolojik imkanların dahil edildiği, 
üretimden tutun, tüketime kadar olan her alanda faaliyet gösterebilen, kendinden beklendiği üzere 
tarımsal piyasaların baş aktörü olan çağdaş bir borsacılık misyonu edinmiştir. 

Muğla Ticaret Borsası, çağdaş borsacılık misyonu gereği,  ürünün ulaşabilirlik imkanı kadar güven, kalite 
unsurlarını da paralel bir şekilde geliştirerek, üye tacirlerin ürünlerini güvenilir ve denetlenebilir ortamda 
ulusal pazara taşımayı, ve bu şekilde il ekonomisine, örnek olabilecek yeni bir borsacılık anlayışı ile de 
ulusal ekonomiye katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. 

2.2.3 VİZYONUMUZ 
Muğla Ticaret Borsası olarak  sanal sistem içerisinde hem üreticilerin, hem tacirlerin hem de 

tüketicilerin sorunlarını giderecek lider  bir borsa  haline gelmek. 
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2.2.4 İLKELERİMİZ 
 
-  Çağdaş Borsacılık anlayışı içerisinde üyelerimizin  lehine olan her türlü yatırımı yapmak, yapılmasına 
öncü olmak, teşvik etmek. 
 
-   Üyelerimizin ticari faaliyetlerini iyileştirecek projeler üretmek, üretilen projelere destek vermek. 
 
-  Üyelerimizin faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda bir rehber kurum olmak. 
 
-  Örnek olabilecek yeni bir borsacılık anlayışı ile de ulusal ekonomiye katkıda lider bir borsa olmak. 
 
2.2.5 GÜÇLÜ YANLARIMIZ 
 
-  Kendimize ait fiziki koşulları yenilenmiş bir hizmet binasına sahip olmak. 
 
-  TOBB gibi güçlü bir Kurum çatısı altında çalışıyor olmak. 
 
-  Üst yönetimin borsanın daha iyi bir sevide olması için her türlü çalışmayı destekliyor olması. 
 
-  Satış Salonumuzun olması. 
 
-  Zeytinyağında Türkiye’ nin en iyi fiziki koşullarına sahip laboratuvarının borsa binasında bulunması. 
 
- Kotasyon listemizin önemli tescil kalemlerini kapsaması . 
 
- Fiziki ve teknolojik altyapının yeterli olması ve  sürekli iyileştirme vizyonu taşınması. 
 
- Üretiminde lider olduğumuz balın kotasyon listesinde yer alması.  
 
- Yeniliğe ve gelişime açık olunması. 
 
2.2.6 ZAYIF YANLARIMIZ 
 
- Çok genç bir borsa oluşumuz nedeniyle mali açıdan çok gelişmemiş olmak. 
 
- Denizlerle çevirili bir bölgede olmasına rağmen deniz ürünlerinin tescili konusunda etkili adımlar 
atılamamış olması  
 
- Kurumsallaşma sürecinin henüz tamamlanamamış olması 
 
- Balın Muğla ve Ticaret borsası için önemli bir ürün olmasına rağmen,  salon satışı ve pazarlanması 
konusunda istenilen seviyede  olmaması, 
 
- Borsanın basın yayın kuruluşlarında fazlaca yer bulmaması 
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2.2.7 FIRSATLARIMIZ 
 
- Yetişen ürün çeşitliliği  açısından, Muğla’nın   oldukça zengin bir il olması. 
 
-  İlçelerde borsanın olmaması 
 
- Muğla’ya has ve özgün yönleri ile   Majör ürünlerimizin çok olması 
 
2.2.8 TEHDİTLER 
 
- İlçelerin bir kısmının şehir merkezine oldukça uzak olması bu nedenle il sınırlarına daha yakın borsalara 
tescil için gitmeleri ve bu durumun kontrol altına alınamaması 
 
-  Tarımda hala geleneksel yöntemler kullanılması, bilinçsiz üretim yapılıyor olması 
 
- Devlet Prim destek ödemelerinin   sadece miktar bazında yapılarak,  iyi ürüne iyi fiyat politikasının 
oluşturulamaması. 
 
- Çevre il borsalarının coğrafi işaret ve markalaşma çalışmalarının,   çok daha ileri seviyeye gelmiş olması, 
 
-  Üyelerin genelinde eğitim düzeyinin düşük olması ve Şirketlerin birçoğunun aile işletmesi şeklinde 
olması ve kurumsallaşamaması, geleneksel yöntemlerle ticaret yapma alışkanlıklarının sürdürülmesi. 
 
- Kısıtlı olan tarım arazilerinin imara açılarak arsaya dönüştürülmesi, üretimin düşmesi.  
 
- Verimli tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi. 
 
- Kentimizin merkezinde çok fazla tarım arazisinin bulunmaması ilçelere yayılmış bir tarıma sahip 
olunması, yapılan iç göçlerin ise sadece memur ve emekliler tarafından gerçekleştirilmesi. 
 
- Muğla ilinin ürün çeşidinin çok olmasına rağmen çok büyük ovalara sahip olmayışı, 
 
- İlimizde demiryolu ve liman olmaması  
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3. STRATEJİLER 
 

3.1  STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER 
AMAÇ HEDEF 

 
FAALİYETLER 

 
1.Kurumsal Verimliliği 
Arttırmak 

 
1.1  2023-2026 yılları arasında 
Hizmet Kalitesini  ve hizmet 
çeşitliliğinin arttırılması 

1.1.1  İletişim yollarının çeşitliliğinin 
artırılması  

  1.1.2 Personelin yaptığı iş  ve kişisel  
gelişim ile ilgili,  her yıl en az 2 
eğitim almasını sağlamak. 

  1.1.3  AB hibeleri, KOSGEB 
destekleri gibi konularda sürekli ve 
zamanında bilgilendirme yapmak 
Danışmanlık ve Destek 
Hizmetlerinin sunulması 

  1.1.4 Tescil işlemlerinde yapılacak 
hata olasılıklarının minimize 
edilerek, doğru işlem oranının %99 
olması.  

  1.1.5 Tescil Birimi Uygunsuzluk 
kayıtlarının minimize edilmesi en 
fazla 5 uygunsuzluk. 

  1.1.6 Muhasebe  Birimi Uygunsuzluk 
kayıtlarının minimize edilmesi en 
fazla 3 uygunsuzluk.  

  1.1.7 Muhasebe işlemlerinde 
yapılacak hata olasılıklarının 
minimize edilerek doğru işlem  
oranın % 99 olması.  

  1.1.8 Tescil ücreti ve aidat tahsilat 
oranlarının % 99 ulaşması.  

  1.1.9 Bütçenin etkin ve doğru 
yapılarak yürütülmesi ve 
gerçekleştirilmesi bütçe harcama 
kalemlerinin %99 oranında başarılı 
olması. 

 
 

-26- 
 
 
 



                    

1. STRATEJİLER 
 

3.1  STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER 
AMAÇ HEDEF 

 
FAALİYETLER 

1.Kurumsal Verimliliği 
arttırmak 

1.2 Hizmet Binamızda Gıda Analiz 
Laboratuvarı Kurulması  

1.2.1 Gıda Analiz Laboratuvarı 
kurulması için Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklık görüşmesi 
yapılması  

  1.2.2 Gıda Laboratuvarı kurulması 
için fizibilite çalışmaları yapılması  

  
1.2.3 Verilecek hizmetlerin çeşit ve 
şeklinin belirlenmesi. 

  1.2.4 Gıda Laboratuvarının 
Bütçesinin belirlenmesi gerekli 
bütçenin sağlanması. 

  
1.2.5 Muğla Büyükşehir Belediyesi 
ile ortak bir  şirket kurulması. 

  1.2.6 Şirket kuruluşu 
tamamlandıktan sonra sermaye 
aktarımı yapılması  

  1.2.7 Gerekli makine, teçhizat, cihaz 
satın alma işleminin 
gerçekleştirilmesi demirbaş 
alımlarının yapılması 

  
1.2.8 Gerekli personel alımının 
gerçekleştirilmesi  

2.Üye ilişkilerini 
geliştirmek  

2.1 Üye memnuniyet oranının en az 
%95 olması hedeflenmiştir.  

2.1.1  Çeşitli vesilelerle üye 
ziyaretlerinin yapılması ve iştigal 
konuları bazında gerekli bilgi ve veri 
aktarımı yapılması, yılda en az bir 
kez üye ziyaretinin yapılması, üye 
memnuniyetinin,  memnuniyet anketi 
ile ölçülmesi.  

  2.1.2 AB hibeleri KOSGEB 
destekleri gibi konularda sürekli ve 
zamanında bilgilendirme yapmak bu 
faaliyetimiz için profesyonel 
anlamda destek verilmesi. 

 2.2. 2026 yılına kadar Muğla Ticaret 
Borsası üyelerinin ticari faaliyetleri 
için yurt dışı imkan ve ilişkilerinin 
geliştirilmesi, vizyon kazandırılması  

2.2.1 Yurt dışı iş gezisi düzenlenerek 
o ülkenin sektördeki iş insanları ile 
toplantı yapmak ve yurt dışı iş 
bağlantılarının sağlanması. 
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3.2 FAALİYET SORUMLULARI 
 
 

FAALİYETLER  
 

SORUMLUSU 

1.1.1  İletişim yollarının çeşitliliğinin artırılması  
 
Genel Sekreter, İlgili Personel, 

1.1.2 Personelin yaptığı iş  ve kişisel  gelişim ile 
ilgili,  her yıl en az 2 eğitim almasını sağlamak. 

 
Genel Sekreter, Üst Yönetim 

1.1.3  AB hibeleri, KOSGEB destekleri gibi 
konularda sürekli ve zamanında bilgilendirme 
yapmak Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin 
sunulması 

 
Üst Yönetim, Genel Sekreter, Personel 

1.1.4 Tescil işlemlerinde yapılacak hata 
olasılıklarının minimize edilerek, doğru işlem 
oranının %99 olması. 

Tescil Personeli  

1.1.5 Tescil Birimi Uygunsuzluk kayıtlarının 
minimize edilmesi en fazla 5 uygunsuzluk. 

Tescil Personeli 

1.1.6 Muhasebe  Birimi Uygunsuzluk kayıtlarının 
minimize edilmesi en fazla 3 uygunsuzluk. 

Muhasebe  Personeli 

1.1.7 Muhasebe işlemlerinde yapılacak hata 
olasılıklarının minimize edilerek doğru işlem  
oranın % 99 olması. 

Muhasebe Personeli  

1.1.8 Tescil ücreti ve aidat tahsilat oranlarının  
% 99  ulaşması. 

Muhasebe Personeli 

1.1.9 Bütçenin etkin ve doğru yapılarak 
yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi bütçe harcama 
kalemlerinin %99 oranında başarılı olması. 

Üst Yönetim, Genel Sekreter, Muhasebe 
Personeli 

1.2.1 Gıda Analiz Laboratuvarı kurulması için Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık görüşmesi yapılması Üst Yönetim , Genel Sekreter  

1.2.2 Gıda Laboratuvarı kurulması için fizibilite 
çalışmaları yapılması 

 
Üst Yönetim,  Genel Sekreter  

1.2.3 Verilecek hizmetlerin çeşit ve şeklinin 
belirlenmesi. 

Üst Yönetim,  Genel Sekreter 

1.2.4 Gıda Laboratuvarının Bütçesinin 
belirlenmesi gerekli bütçenin sağlanması. 

Üst Yönetim,  Genel Sekreter 

1.2.5 Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir 
için şirket kurulması. 

Üst Yönetim,  Genel Sekreter 
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3.2 FAALİYET SORUMLULARI 
 
 

FAALİYETLER  
 

SORUMLUSU 

1.2.6 Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra 
sermaye aktarımı yapılması Üst Yönetim,  Genel Sekreter 

1.2.7 Gerekli makine, teçhizat, cihaz satın alma 
işleminin gerçekleştirilmesi demirbaş alımlarının 
yapılması 

Üst Yönetim,  Genel Sekreter 

1.2.8 Gerekli personel alımının gerçekleştirilmesi Üst Yönetim,  Genel Sekreter 
2.1.1  Çeşitli vesilelerle üye ziyaretlerinin 
yapılması ve iştigal konuları bazında gerekli bilgi 
ve veri aktarımı yapılması, yılda en az bir kez 
üye ziyaretinin yapılması, üye memnuniyetinin,  
memnuniyet anketi ile ölçülmesi. 

Üst yönetim, Genel sekreter 

2.1.2 AB hibeleri KOSGEB destekleri gibi 
konularda sürekli ve zamanında bilgilendirme 
yapmak bu faaliyetimiz için profesyonel anlamda 
destek verilmesi. 

Genel sekreter, İlgili personel  

2.2.1 Yurt dışı iş gezisi düzenlenerek o ülkenin 
sektördeki iş insanları ile toplantı yapmak ve yurt 
dışı iş bağlantılarının sağlanması. 

Üst yönetim, Genel sekreter 
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3.3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
AMAÇ HEDEF FAALİYET  

 
PERFORMANS 
GÖSTERGE 

ÖLÇÜ AÇIKLAMA 
2023 2024 2025 2026  

1.Kurumsal 
verimliliği 
artırmak 

1.1.  
2023– 
2026 
yılları 
arasında 
Hizmet 
Kalitesinin 
geliştirme 
ve 
çeşitliliğin
in 
artırılması 
hedeflenm
ektedir. 

1.1.1  
İletişim 
yollarının 
çeşitliliğinin 
Artırılması. 

2023 -2026 
arasında yeni 
iletişim yolları 
açılması  

 
En az yeni 
bir iletişim 
ağı 
oluşturulm
ası   

 
 

 
 

 
 

   
   
 
 
   
  

  1.1.2 
Personelin 
yaptığı iş  
ve kişisel  
gelişim ile 
ilgili,  her 
yıl en az 2 
eğitim 
almasını 
sağlamak 

Personelin, 
gerekliliği tespit 
edilen konularda,  
yılda 2 defa  
eğitim alması 
hedeflenmiştir. 

Her 
personel 
en az 2  
eğitim 
alacaktır. 

2 2 2 2 

 
 
 
  

  1.1.3  AB 
hibeleri, 
KOSGEB 
destekleri 
gibi 
konularda 
sürekli ve 
zamanında 
bilgilendirm
e yapmak 
Danış.  ve 
Dest. 
Hizmetlerini
n sunulması 

Her yıl yapılacak 
üye ziyaretleri 
neticesinde, tespit 
edilecek 
konularda 
danışmanlık hiz. 
sunulması 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  1.1.4 Tescil 
işlemlerinde 
yapılacak 
hata 
olasılıklarını
n minimize 
edilerek, 
doğru işlem 
oranının 
%99 
olması. 

Yıl içerisinde 
yapılan tescil 
işlemlerinde 
yapılan  hata ve 
uygunsuzlukların 
en aza indirilmesi 
hedeflenmiştir 

% 99 99 99 99 

 
 
 
 
  

  1.1.5 Tescil 
Birimi 
Uygunsuzlu
k 
kayıtlarının 
minimize 
edilmesi en 
fazla 5 
uygunsuzlu
k. 

Yıl içerisinde 
yapılan tescil  
işlemlerinde 
yapılan  hata ve 
uygunsuzlukların 
en aza indirilmesi 
hedeflenmiştir. 

 
 

Adt 
 

6 5 5 5 
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3.3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
AMAÇ HEDEF FAALİYET  

 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

ÖLÇÜ AÇIKLAMA 
2023 2024 2025 2026  

1.Kurum
sal 
verimlili
ği 
artırmak 

1.1.  2023 – 
2026 yılları 
arasında 
Hizmet 
Kalitesinin 
geliştirme 
ve 
çeşitliliğinin 
artırılması 
hedeflenme
ktedir 

. 1.1.6 Muhasebe  
Birimi 
Uygunsuzluk 
kayıtlarının 
minimize edilmesi 
en fazla 3 
uygunsuzluk. 

Muhasebe 
işlemlerinde 
ortaya çıkacak 
uygunsuzlukların 
minimize edilmesi  Adt 3 3 3 3 

  
 
 
 

 
 

  1.1.7 Muhasebe 
işlemlerinde 
yapılacak hata 
olasılıklarının 
minimize edilerek 
doğru işlem  
oranın % 99 
olması. 

Muhasebe ve 
banka  
hesaplarında 
yapılacak hata 
olasılıklarının  en 
aza indirilerek 
%99 oranına 
ulaşılması.  

 
 

% 

 
 

%99 

 
 

%99 

 
 

%99 

 
 

%99 

 
 
 
 
 
  

  1.1.8 Tescil ücreti 
ve aidat tahsilat 
oranlarının % 99  
ulaşması. 

Tahsilat 
oranlarında % 99 
oranında başarı 
sağlanması  % %99 %99 %99 %99 

 
 
 

  1.1.9 Bütçenin 
etkin ve doğru 
yapılarak 
yürütülmesi ve 
gerçekleştirilmesi 
bütçe harcama 
kalemlerinin %99 
oranında başarılı 

olması. 

Yıllık hazırlanan 
tahmini bütçenin 
gelir –gider 
kalemlerinin, 
hesaplanan ve 
beklenen şekilde 
doğru ve   
gerçekçi 
rakamlara 
ulaşması  
hedeflenmiştir. 
Bütçe gelir gider 
denkliğinin 
sağlanması, ilgili 
kalem 
harcamalarının 
uygun ve yeterli 
olmasının 
sağlanması. 

% %99 %99 %99 %99 
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3.3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 
AMAÇ 

 
HEDEF 

 
FAALİYET  

PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

 
ÖLÇÜ 

AÇIKLAMA 
2023 2024 2025 2026  

1.Kuru
msal 
verimlil
iği 
artırma
k 

1.2 Hizmet 
Binamızda 
Gıda 
Analiz 
Laboratuva
rı 
Kurulması 

 1.2.1 Gıda Analiz 
Laboratuvarı 
kurulması için Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi ile ortaklık 
görüşmesi yapılması 

2023 yılında Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
randevu alarak 
projenin tanıtılması     

Randevu 
alınması ve 
görüşmenin 
yapılması  

    

 
 
 

 
 

  1.2.2  Gıda 
Laboratuvarı 
kurulması için 
fizibilite çalışmaları 
yapılması 

2023 yılında 
fizibilite çalışmaları 
için  komisyon 
kurulması gerekli 
çalışmaların 
başlatılması  

Fizibilite 
çalışmasının 
tamamlanma
sı  

    

 
 
 
 
 

 

  1.2.3 Verilecek 
hizmetlerin çeşit ve 
şeklinin belirlenmesi. 

2023 yılında 
Laboratuvarda 
verilecek 
hizmetlerin 
çeşitlerinin 
belirlenmesi için 
karar alınması  

Hizmet 
seklinin 
tanımlanmas
ı iş 
akışlarının 
oluşturulmas
ı   

    

 
 
 
 
 

  1.2.4 Gıda 
Laboratuvarının 
Bütçesinin 
belirlenmesi gerekli 
bütçenin sağlanması. 

2023 yılında bütçe 
belirlenmesi için 
maliyet 
hesaplamalarının 
yapılması 

Maliyetlendi
rme 
tablolarının 
oluşturulmas
ı, ödemenin 
nakit veya 
kısmen kredi 
ile yapılması  

    

 
 
 
 

  1.2.5 Muğla 
Büyükşehir 
Belediyesi ile ortak 
bir için şirket 
kurulması. 

 İlgili yasal sürecin 
tamamlanarak 
gerekli Şirket 
kuruluş işlemlerinin 
başlatılması  

Bakanlık 
izninin 
alınması 
yasal sürecin 
başlatılması 

    

 
 
 

  1.2.6 Şirket kuruluşu 
tamamlandıktan 
sonra sermaye 
aktarımı yapılması 

Şirket kuruluşu 
tamamlanarak 
gerekli bütçenin 
sağlanması için 
nakit aktarımının 
yapılması  

Sermaye 
aktarımının 
yapılması  

    

 
 
 
 
 

  1.2.7 Gerekli makine, 
teçhizat, cihaz satın 
alma işleminin 
gerçekleştirilmesi 
demirbaş alımlarının 
yapılması 

Tespit edilen gerekli 
malzemelerin 
alınması için satın 
alma kararının 
verilmesi satın alma 
işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

Satın Alma 
İşleminin 
gerçekleştiril
mesi  

    

 

  1.2.8 Gerekli 
personel alımının 
gerçekleştirilmesi 

Gerekli personel 
sayısının ve 
niteliklerinin 
belirlenmesi  

Personel alımı 
için ilan 
verilmesi  
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3.3 PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

 
 
 
AMAÇ 

 
 
 
HEDEF 

 
 
 
FAALİYET 

 
 
PERFORMANS 
GÖSTERGE 

 
 
 

ÖLÇÜ 

AÇIKLAMA 
2023 2024 2025 2026  

2.Üye 
ilişkilerini 
geliştirme
k 

2.1 Üye 
memnuni
yet 
oranının 
en az 
%95 
olması 
hedeflen
miştir. 

2.1.1  Çeşitli 
vesilelerle üye 
ziyaretlerinin 
yapılması ve 
iştigal 
konuları 
bazında 
gerekli bilgi 
ve veri 
aktarımı 
yapılması, 
yılda en az 
bir kez üye 
ziyaretinin 
yapılması, üye 
memnuniyetin
in,  
memnuniyet 
anketi ile 
ölçülmesi. 

İş planında belirtilen 
tarihlerde üye 
ziyaretlerinin 
gerçekleştirilmesi. 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

  2.1.2 AB 
hibeleri 
KOSGEB 
destekleri gibi 
konularda 
sürekli ve 
zamanında 
bilgilendirme 
yapmak bu 
faaliyetimiz 
için 
profesyonel 
anlamda 
destek 

verilmesi. 

Danışmanlık alınarak 
üyelerin yerinde ziyaret 
edilerek, ilgili konularda  
bilgilendirme yapılması. 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 2.2. Muğla 
Ticaret 
Borsası 
üyelerinin 
2025 yılına 
kadar ticari 
faaliyetleri 
için yurt 
dışı imkan 
ve 
ilişkilerini
n 
geliştirilme
si, vizyon 
kazandırıl
ması 

2.2.1 Yurt dışı 
iş gezisi 
düzenlenerek 
o ülkenin 
sektördeki iş 
insanları ile 
toplantı 
yapmak ve 
yurt dışı iş 
bağlantılarının 
sağlanması. 

2025 yılında yurtdışında 
bulunan bir oda ile 
bağlantıya geçilerek 
sektörel bir toplantı 
yapılması, üyelere iş 
bağlantıları sağlanması 
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3.4 STRATEJİK FAALİYETLER VE MALİYETLENDİRME TABLOSU 
 

FAALİYETLER 
 2023 2024 2025 2026 
1.1.1  İletişim yollarının çeşitliliğinin artırılması  - - - - 
1.1.2 Personelin yaptığı iş  ve kişisel  gelişim ile ilgili,  
her yıl en az 2 eğitim almasını sağlamak. 

 
20.000.- 

 
20.000.- 

 
20.000.- 

 
20.000.- 

1.1.3  AB hibeleri, KOSGEB destekleri gibi konularda 
sürekli ve zamanında bilgilendirme yapmak 
Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin sunulması 

 
15.000.- 

 
20.000.- 

 
20.000.- 

 
20.000.- 

1.1.4 Tescil işlemlerinde yapılacak hata olasılıklarının 
minimize edilerek, doğru işlem oranının %99 olması. 

- - - - 

1.1.5 Tescil Birimi Uygunsuzluk kayıtlarının 
minimize edilmesi en fazla 5 uygunsuzluk. 

- - - - 

1.1.6 Muhasebe  Birimi Uygunsuzluk kayıtlarının 
minimize edilmesi en fazla 3 uygunsuzluk. 

- - - - 

1.1.7 Muhasebe işlemlerinde yapılacak hata 
olasılıklarının minimize edilerek doğru işlem  oranın 
% 99 olması. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.1.8 Tescil ücreti ve aidat tahsilat oranlarının  
% 99  ulaşması. 

- - - - 

1.1.9 Bütçenin etkin ve doğru yapılarak yürütülmesi 
ve gerçekleştirilmesi bütçe harcama kalemlerinin %99 
oranında başarılı olması. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2.1 Gıda Analiz Laboratuvarı kurulması için Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık görüşmesi 
yapılması. 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

1.2.2  Gıda Laboratuvarı kurulması için fizibilite 
çalışmaları yapılması 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2.3 Verilecek hizmetlerin çeşit ve şeklinin 
belirlenmesi. 

- - - - 

1.2.4 Gıda Laboratuvarının Bütçesinin belirlenmesi 
gerekli bütçenin sağlanması. 

- 10.000.000.- - - 
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3.4 STRATEJİK FAALİYETLER VE MALİYETLENDİRME TABLOSU 

 
FAALİYETLER 

 2023 
 

2024 2025 2026 

1.2.5 Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir 
için şirket kurulması. 

- - - - 

1.2.6 Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra 
sermaye aktarımı yapılması - - - - 

1.2.7 Gerekli makine, teçhizat, cihaz satın alma 
işleminin gerçekleştirilmesi demirbaş alımlarının 
yapılması 

- - - - 

1.2.8 Gerekli personel alımının gerçekleştirilmesi - - - - 
 

2.1.1  Çeşitli vesilelerle üye ziyaretlerinin 
yapılması ve iştigal konuları bazında gerekli bilgi 
ve veri aktarımı yapılması, yılda en az bir kez 
üye ziyaretinin yapılması, üye memnuniyetinin,  
memnuniyet anketi ile ölçülmesi. 

15.000.- 15.000.- 20.000.- 30.000.- 

2.1.2 AB hibeleri KOSGEB destekleri gibi 
konularda sürekli ve zamanında bilgilendirme 
yapmak bu faaliyetimiz için profesyonel anlamda 
destek verilmesi. 

10.000 15.000 20.000 30.000.- 

2.2.1 Yurt dışı iş gezisi düzenlenerek o ülkenin 
sektördeki iş insanları ile toplantı yapmak ve yurt 
dışı iş bağlantılarının sağlanması. 

- - 145.000 145.000.- 
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3.5 STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI, İZLENMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Muğla  Ticaret Borsası  stratejik planında belirtilmiş olan hedeflere ulaşmak ve optimal faydayı sağlamak 
için, hedef ve faaliyetleri “Yönetim Kurulu, genel sekreter, Kalite Ekibi, takip edecektir. 
 
Üst yönetim tam destek vermeyi  taahhüt  etmektedir. 
 
 
 

MUĞLA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU 
 

ADI VE SOYADI GÖREVİ /ÜNVANI 
HURŞİT ÖZTÜRK BAŞKAN 
M. EMİN BENZER  BAŞKAN YRD. 
TURGUT TOKMAK BAŞKAN YRD. 
KAMİL GÜL MUHASİP ÜYE  
DOĞAN RADOS  ÜYE 

 
 

MUĞLA TİCARET BORSASI GENEL SEKRETERİ 
 

ADI VE SOYADI GÖREVİ/ÜNVANI 
SADETTİN ÖZER GENEL SEKRETER 

 
 
 

KALİTE EKİBİ 
 

ADI VE SOYADI GÖREVİ/ÜNVANI 
SADETTİN ÖZER GENEL SEKRETER 
BİLGİ İZMİR MERSİN MEVZUAT MÜŞAVİRİ 
EDAYA ERYILMAZ  MUHASEBE İD. İŞ. ŞEFİ  
SERCAN CESUR TESCİL PERSONELİ 
İBRAHİM ÖZOKTAY MEMUR 
HALE UÇAR  MEMUR  
CİHAN GÖNEN ŞOFÖR 

 
İzleme ve değerlendirmeyi “Yıllık Faaliyet Raporları “ ile yönetim kurulu ve meclise sunularak yapılacaktır. 

Performans  göstergeleri yıllık bazda takip edilecektir. 
 

İzleme ve değerlendirme sürecini borsa yönetim kurulu, genel sekreter, kalite yönetim temsilcisi takip 
edecektir. 
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